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گزارش میدانی «شرق» از مصرف مخدر جدید و محبوب جوانان که در مراسم خاصی در طبیعت مصرف می شود

جادوی منحوس مجیک ماشروم

«تریپ»  با  ماشروم
مصرف این مــاده توهم زا با بقیه موادی که اسم شــان را 
تــا به حال شــنیده اید، کمی تفــاوت دارد. اول از همه، آن را 
در طبیعت می خورند و در زمــان مصرف آهنگ های خاصی 
پخش می شــود و دوم اینکه مصرف کننده ها یک لیدر دارند. 
لیدر یا راهنما همان کسی است که روی افراد حاضر در گروه 
و دوز مصرفــی آنها نظارت دارد و تا به حال چند بار این ماده 
را اســتفاده کرده و در این کار تبحر دارد. به کل این برنامه که 
معموال ۴۸ ساعت به شکل تورهای طبیعت گردی در مناطق 

خوش آب و هوا شکل می گیرد، اصطالحا «تریپ» می گویند.

از  شایعه خودآگاهی تا  درمان  افسردگی
در طــول مدتی کــه دنبال پیدا کردن «مجیک ماشــروم» 
یا قارچ جادویــی بودیم، همه افــراد از تأثیراتش بر ذهن و 
خودآگاهی بیشتر می گفتند؛ حتی از بعضی از افراد شنیدیم 
کــه «چاکرا هایت باز می شــود و به جهان بینی می رســی»، 
برخی دیگــر هم ما را ارجاع می دادند بــه مقاالت علمی  و 
معتقد بودند با خوردن دوز کنترل شده ای از ماشروم می توان 

افسردگی را درمان کرد.
اما با کمی ســرچ ساده می شد فهمید که ماشروم ها جزء 
دسته ســایکدلیک ها یا توهم زا ها هســتند و تأثیری شبیه به 

«ال اس دی» یا قرص های اکس دارند و شــما با خوردن آنها 
دچار توهم های شــدید و طوالنی مدت (گاهی تا شش ماه) 
خواهید شــد. البته طرفداران این نوع قارچ ها در جواب من 
که ضرری ندارد؟ می گفتند: «نه بابا گیاهیه چه ضرری داره».

با  گلدن تیچر  از  رشت  تا  هرمز
تقریبا چند ماهی به دنبال پیدا کردن یک لیدر خوب چه از 
طریق واسطه های آشنا و چه از طریق فضای مجازی بودیم 
که متوجه شــدیم برنامه مصرف قارچ یا به قول خودشــان 
«تریپ» در تمام کشــور وجود دارد؛ اما برگزاری تریپ ها در 
جنوب و شــمال کشور بیشــتر بود و در رشت و جزیره هرمز 
طرفداران فراوانی داشــت. یا شــاید بهتر باشد بگوییم افراد 
در سراسر کشــور ترجیح می دهند در این مناطق تریپ کنند. 
همچنین، جالب اســت بدانید قارچ ها انواع مختلفی دارند 
و بــا توجه به نوع شــان تأثیــرات مختلفــی روی افکار فرد 
می گذارنــد؛ اما در بین آنها آلبینو و گلــدن تیچر در تریپ ها 

طرفدار بیشتری دارند.
از  گرمی  ۹۰  تا  هر  تریپ  ۶  میلیون  تومان

قیمت ماشــروم با توجه به نژاد قارچ از گرمی ۹۰ تا ۱۵۰ 

متفاوت است. شاید قیمت در ابتدا برای شما کم به نظر بیاید 
و از این جهت بتوان گفت دسترســی به آن آسان است؛ اما 
نوع الکچری مصرف ماشروم هم وجود دارد و آن «تریپ» یا 
شــاید بتوان گفت «تور ماشروم» است که با توجه به لیدر و 
مکان مصرف هزینه اش در جزیره هرمز و شمال کشور برای 

دو روز به صورت میانگین شش میلیون تومان است.
نیما: «معده ات  را  خالی  کن»

نیما ۲۳ سال دارد، دانشجوی معماری است و به واسطه 
دوستانش تشویق به مصرف ماشروم شده است. او درمورد 
این تجربه می گوید: «قبل از مصرف از مزایای ماشــروم زیاد 
شــنیده بودم. دوســتانم می گفتند با یک بار مصرف ماشروم 
زندگی ات عوض می شــود و در جدیــدی از دنیا به رویت باز 
خواهد شــد، بعضی هایشان هم از باز شدن چاکراها صحبت 
می کردند، همین شــد که باالخره تصمیم گرفتم امتحانش 
کنم. خــوردن قارچ بــه  راحتی مصرف بقیه مــواد توهم زا 
نیســت و یک ســری آداب خــاص دارد. مثال بایــد حتما در 
طبیعت باشــی و کمپ بزنی و معــده ات قبل از خوردنش 

خالی باشد.
من از طریق دوستانم به لیدر گروه که چندین بار این ماده 
را مصرف کرده بود و راه و رسم استفاده را خوب می دانست، 
معرفی شــدم. ما ۱۰ نفر بودیــم و دو روز در ییالقات اطراف 

شهر کمپ زدیم.
شــب اول، همه دور هم جمع شدیم و شروع به خوردن 
قــارچ کردیم، هم زمــان با مصــرف لیدر گــروه آهنگ های 
خاصــی را معروف به آهنگ های «ســایکو» پخش می کرد، 
تــا حال و هوای بهتری بــه برنامه بدهد. تقریبا یک ســاعت 
بعــد از مصــرف حــال روحی من عــوض شــد و گرافیک 
درختــان و گیاه های اطرافــم را به شــکل عجیب و غریب و 
کارتونی می دیدم. به صداهای اطراف حســاس شــده بودم 
و کوچک تریــن صدایی من را اذیــت می کرد. همه می گویند 
خوردن ماشــروم، تجربه  متفاوتی از کشیدن «گل» است؛ اما 
برای من که گل مصرف کرده بودم، دقیقا چیزی شبیه به آن 

بود و بعد از چند ساعت شروع به باال آوردن کردم».
صحرا: «ماشروم  را  امتحان کردم؛ چون  در حال روحی خوبی 

نبودم»
صحرا ۲۲ ســال دارد و دانشــجوی کارگردانی اســت، او 
از طریق هم کالســی هایش با ماشروم آشــنا شده و به قول 
خــودش با آنها تریپ رفته اســت. وقتی از صحرا دلیلش را 
برای خوردن ماشروم می پرســیم، می گوید: «آن روزها حال 
خوبی نداشتم. مادربزرگم فوت کرده بود و ما از لحاظ روحی 
خیلی به هم نزدیک بودیم.  من فقط می خواســتم برای یک 
ســاعت هم که شــده، از فضای غم بیرون بیایم. دوستانم از 
خوردن ماشــروم تعریف کردند و گفتند: با خوردن این قارچ 
جادویی در طبیعت، با طبیعت احســاس نزدیکی می کنی و 

بعد از آن می توانی زندگی ات را کنترل کنی».
صحرا از تجربه مصرفش می گوید و ادامه می دهد: «من 
در یک باغ جنگلی در شــمال قارچ خوردم. راستش قبال هم 
«ال اس دی» مصرف کرده بودم؛ اما فاز ماشروم با ال اس دی 

فرق داشت. 
در مصرف ال اس دی دوســت داری در جمع باشــی؛ اما 
بعد از مصرف ماشــروم، تنهایــی را ترجیح می دهی و دچار 
اورتینکینگ (فکرهای مداوم و پشــت ســر هم) می شــوی. 
متأســفانه من با خوردن ماشروم دقیقا با احساساتم مواجه 
شدم، احساساتم شروع به اوج گرفتن کردند و در پررنگ ترین 
حالت خودشــان قرار گرفتند. انگار که در یک شب به اندازه 

یک سال عزادار مادربزرگم بودم».
از صحــرا می پرســیم تا چقــدر بعد از مصــرف افکار و 
احساسات اغراق شده ات ادامه داشت؟ او کمی فکر می کند 

و می گوید: «قرار بود دو روز در تریپ باشــیم؛ یعنی تغییرات 
روحی ۴۸ ســاعت طول می کشــید؛ اما به دلیــل حال بدم 
برای من ایــن تغییرات کمــی متفاوت بــود. اصطالحا من 
بعــد از مصرف «بدتریپ» شــدم و بــاال آوردم و تقریبا بعد 
از باال آوردنــم، اثــرات قــارچ از بین رفت. البتــه فردا صبح 
احساس سردرد شدیدی داشتم و تا شش ماه بعد از خوردن 
ماشــروم رفتارم عوض شــده بود. مثال خیلی رک شده بودم 
یا ناگهان غرق در افکارم می شــدم. حتی گاهی دچار دژاوو 
(آشنا پنداری) می شدم و حس می کردم تمام این اتفاقات را 

که در حال رخ دادن هستند، قبال جایی دیده ام».
امیر: «من  همه چیز  را  امتحان  کردم!»

امیر ۲۹ ســال دارد و فارغ التحصیل دانشــگاه هنر تهران 
است. هر نوع ســایکدلیک (داروی توهم زا و روان گردان) را 
که فکرش را بکنید، امتحان کــرده و به قول خودش زیادی 
کله خر است. از او درمورد تجربه مصرف ماشروم می پرسیم؛ 
اما او اصرار دارد از تجربه های مشابهش هم بگوید: «دراگ 
تنــوع زیادی دارد، من خیلی هایش را امتحان کردم؛ اما یکی 

از آنها خیلی شبیه ماشروم است.
«آیاهاواسکا» شــبیه یک دمنوش اســت که از آمریکای 
شــمالی می آید، مزه اش تلخ است و باید آن را جوشاند و در 
یک مراســم خاص مصرف کرد. این ماده هم مثل ماشــروم 
احتیــاج به لیــدر دارد. معــده ات باید خالی باشــد و دچار 
توهم های عجیبی می شــوی. بعد از مصرف تمام بچگی ات 
تا بزرگسالی، مثل تئاتر و به صورت زنده جلوی چشمت اجرا 
می شــود. من آیاهاواسکا را در مراســمی در کردان مصرف 
کردم که فقط دو بار در ســال برگزار می شــود. البته مصرف 
این ماده هزینه باالیی دارد و فوق الکچری اســت و شما باید 
فقط شــش میلیون پول دراگ را بدهی و بقیه هزینه ها مثل 

خورد و خوراک جداست.
امیر که خیلی هیجان زده شده، درباره تجربه ماشرومش 
می گوید: «توری در کار نیســت. اینکه فکر کنی االن همه جا 
در فضــای مجازی آگهــی داده اند «تور ماشــروم» واقعیت 
ندارد. تو اگر دوست داشته باشی ماشروم بزنی، باید بگردی 
دنبال یک لیدر (که کم هم نیستند) و بعد چند تا از دوستان 
هم فــازت را پیدا کنــی و یک پول خوب به لیــدر بدهی و از 
او بخواهی فضا را برایت مهیا کند. همه هزینه های ســفر و 
مکان مصرف با خودت اســت و لیدر پول جداگانه می گیرد. 
در این ســفر خیلی مهم اســت که همه افــراد خلق و خوی 
شــبیه به هم داشته باشند؛ چون قرار است شما یک موزیک 
گوش دهید، در یک محیط باشــید، یک نــوع غذا بخورید یا 
به اصطالح دوره چتی که مدت کوتاهی هم نیســت (تقریبا 

دو روز) را با هم بگذرانید.
او می گویــد: «ما هشــت نفر بودیــم و قــارچ را در یک 
روستای سرســبز در مازندران امتحان کردیم. حتما می دانید 
شرط استفاده از این ماده، بودن در طبیعت است. تقریبا نیم 
ســاعت بعد از خوردن ماشــروم من روی زمین دراز کشیدم 
و دســتانم را تا آرنج درون خاک کردم و با چشمان بسته به 
آســمان نگاه کردم، حس می کردم یــک گیاهم که در خاک 
ریشه دارد و به وضوح می دیدم که سلول های بدنم مثل یک 

درخت در حال رشد هستند».
به  پایان آمد  این  سفر، حکایت همچنان...

خدا می داند چند نفر با رؤیــای خودآگاهی، کنترل افکار 
و ســاختن یک زندگی بهتر، جذب مواد سایکدلیک شده اند؟ 
چند نفر ســاختن ســرزمین رؤیاهای شــان را در گرو خوردن 

ماشروم دیده اند؟
بــه مقصــد رســیده ایم؛ امــا بایــد اعتــراف کــرد: «در 
مســیر پیدا کردن تریــپ و تورهــای ماشــروم دیدیم چقدر 

وسوسه برانگیز است».

مهســا کسنوی: از یک ماه پیش قرارها  گذاشته شد، برنامه این بود که با یک تیم چند نفره برای امتحان کردن یک 
ماده توهم زا به اسم ماشروم راهی جنگل های گیالن شــویم. افرادی که ماشروم را امتحان کرده اند، می گفتند 
باید حتما آن را در طبیعت مصرف کنید. یک واســطه، ما را به لیدر گــروه معرفی کرد؛ اما برنامه در لحظه آخر 
لغو شد. چرایش هنوز هم مشخص نیست. متأســفانه این ماجراجویی به آن صورتی که برنامه ریزی شده بود، 
پیش نرفت؛ اما گزارش متوقف نشــد و به شــکل دیگری ادامه یافت. در این گــزارش پای صحبت چند نفر از 

مصرف کنندگان این نوع قارچ های جادویی خواهیم نشست.

روزنامه «شــرق» هشــت روز پس از استمرار بی آبی در اســتان چهارمحال و 
بختیاری گزارشی در این باره در صفحه ۱۰ (جامعه) با عنوان «بی آبی هشت روزه 
شد» منتشــر کرده بود. وزارت نیرو پیرو این گزارش جوابیه ای ارسال کرده که متن 

آن به شرح زیر است:
در تشــرح آخرین اقدامات برای پایداری شبکه آب شرب استان چهارمحال 
و بختیاری، در نخســتین ســاعات بروز مشکالت ناشی از ســیل در اولین قدم 
از ورود آب گل آلود به مخازن آب پاک جلوگیری شــد. پس از تشــکیل کمیته 
بحران با حضور مدیرعامل شــرکت مهندســی آبفای کشــور، اقداماتی مانند 

وارد مدار کردن دو چشــمه و ۱۸ چاه، ســاخت و تجهیز دو ایستگاه پمپاژ، ۲۶ 
کیلومتر لوله گذاری و نصب منصوبات ســرچاهی، آب رســانی سیار، فراخوان 
۸۰ تانکر آب رســان از سراسر کشور و تشــکیل اکیپ های یازده گانه، انجام شد. 
همچنین ۶۰ گروه ســه تا پنج نفره شامل ۳۶ گروه از خود استان و ۲۴ گروه نیز 
از ۲۲ استان  کشــور مثل خوزستان، لرســتان، قم و تهران و... با تخصص های 
مختلف جوشــکاری، تعمیرات، لوله گذاری، پکیج هــای تصفیه و... برای رفع 
مشــکل آب مردم چهارمحال و بختیاری در تالش هســتند. تأمین سه دستگاه 
بســته بندی آب و تولید بیش از ۳۵ هزار لیتر بسته های آب آشامیدنی و توزیع 

بیــش از ۳۰۰ هزار بطری آب معدنی در اســتان از ســایر اقدامات انجام یافته 
هســتند. همچنین یک ایستگاه پمپاژ برای افزایش ظرفیت تصفیه خانه سامان 
در کمتر از ۴۸ ساعت ایجاد و راه اندازی شد که ۹۰ لیتر بر ثانیه آب به شهرکرد 

انتقال می دهد. 
طرح های پدافندی انتقال آب به صورت شــبانه روزی در حال اجراســت. 
به طوری که طرح عمان وارد مدار شده است و طرح فدک نیز در مراحل پایانی 
اســت و پیش بینی می شــود در روزهای آینده وارد مدار شــود. پاسخ گویی به 
شــهروندان، با افزایش ظرفیت خطوط ســامانه ۱۲۲ ادامــه دارد. با توجه به 

ســیالب های اخیر و گل آلوده شدن چشــمه کوهرنگ و در نتیجه کمبود منابع 
آبی ۷ شهر و ۳۴ روستا، مصرف بهینه و صرفه جویی مردم برای عبور از بحران 
اهمیت بیشــتری می یابد. با توجه به موضوع و ضــرورت تأمین آب مورد نیاز 
شــهروندان، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از اولین ساعات 
پس از بروز این واقعه در شــهرکرد حضــور یافت. همچنین وزیر نیرو نیز برای 
مدیریت و سرعت بخشیدن به عملیات بازگشت کیفیت آب به شرایط عادی، به 
استان چهارمحال و بختیاری سفر کرد تا در حداقل زمان ممکن،  پایداری شبکه 

آب شرب شهرکرد در سطح کل شهر حاصل شود.

سه شنبه
۱  شهریور  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۶

به گزارش «شرق» جوابیه وزارت نیرو 

ایســنا: رئیس ســازمان غذا و دارو از کاهش کمبودهــای دارویی با 
اجرای طرح دارویاری خبر داد و در عین حال درباره طرح دارورسانی 
دِر منــزل بیماران خــاص و صعب العالج توضیــح داد. دکتر بهرام 
دارایی درباره روند اجــرای طرح دارویاری و ارزیابی اقدامات صورت 
گرفته و چالش های حدود یک ماه گذشــته در این رابطه،  گفت: وقتی 
قرار باشد یک سیاســت غلط اصالح شود، همه  کار چالش می شود. 
سیاســت غلط ارز ترجیحــی در حال به تعطیلی کشــاندن صنعت 

دارویی داخلی کشور بود که اصالح آن یک چالش بزرگ است.
او افزود: این گونه نیست که بگوییم همه  کارها به خوبی و خوشی 
انجام می شود ولی طرح دارویاری در نوع خود در سطح قابل قبولی 
انجــام گرفت. قبل از اجــرای طرح در حدود ۱۰۰ قلــم داروی مهم 
کمبود داشــتیم که این کمبودها اکنون به ۷۹ قلم رســیده اســت و 
امیدواریم طی شهریور ماه در ۲۰ قلم داروی دیگر هم کاهش کمبود 
داشــته باشــیم. البته ۵۰ یا ۶۰ قلم کمبود دارویی حالت طبیعی در 
دنیاست که ممکن است به شکل موقت وجود داشته باشد. خیلی از 

کمبودها مربوط به تولید داخل بوده که از آسیب های ارز ترجیحی به 
داروهای داخلی بوده اســت. حدود یک ماه از اجرای طرح دارویاری 
می گذرد و تــا زمانی که صنعت بتواند از مزایــای این روش جدید و 
ارز آزاد اســتفاده کند، چند ماهی زمان الزم است و این مشکالت هم 

برطرف می شود.
دارایی همچنین در پاسخ به سؤال ایسنا درباره طرح دارورسانی دِر 
منزل بیماران مزمن و صعب العالج،  توضیح داد: با شروع دارورسانی 
بــه بیماران SMA این روند آغاز خواهد شــد؛ البته طرح دیگر ما که 
در شــهریور اجرائی می شود، با کمک دوســتان در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، با جانبازاِن بیمار معظم در اســتان تهران آغاز می شود که 
بر اســاس آن یک بررســی اولیه از کل طرح انجام می شــود. پس از 
آن طرح به بیماران خاص مانند بیماران پیوندی، بیماران هموفیلی، 
بیماران دیالیزی و... تعمیم داده می شــود. طرح به این صورت است 
که دارو به محل درمان این بیماران یا محل زندگی آنها خواهد رسید. 
این کار یک اقدام ویژه است که با کمک داروخانه ها انجام می شود و 

انجام آزمایشی آن در تهران برای یافتن نواقص یا مشکالت احتمالی 
اســت تا پس از واکاوی و برطرف کردن چالش ها، طرح در کل کشور 

به ویژه در مناطق محروم اجرا شود.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو همچنیــن عنــوان کــرد: بحــث 
زیرســاخت های مکانیــزه ایــن فراینــد آماده اســت و بخشــی هم 
موضوعات لجســتیک و حفظ چرخه سرد اســت که زیر نظر چرخه 
توزیــع انجام می شــود. ما بیماران خاص را مدنظــر داریم ولی فعال 
نمی توان عدد دقیقی از تعداد بیمارانی که قرار اســت این خدمت را 

دریافت کنند، ارائه کرد.
او در بخــش دیگری از گفت وگوی خود دربــاره تقاضای انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد برای قیمت گذاری جدید شیرخشک ها، 
گفــت: یک بار در اردیبهشــت ماه قیمت جدیــد را دریافت کرده اند و 
قیمت گذاری جدید هم در دستور کار است. مطمئنا هر چیزی افزایش 
قیمت داشته اســت و این امر هم مستثنا نیست. قیمت جدید همین 

روزها اعالم خواهد شد.

جزئیات طرح دارورسانی دِر  منزل بیماران


